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Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, 

realizada no dia seis de junho de dois mil e dezessete, sob a Presidência do Vereador Tiago dos 

Santos. 

Aos seis dias do mês de junho do ano em curso, nesta cidade de São Gabriel da Palha, do Estado do 

Espírito Santo, reuniu-se a Câmara Municipal, em sua sede própria, sob a Presidência do Vereador 

Tiago dos Santos, às 18h (dezoito horas). Presentes os Vereadores: Adelino Pinaffo Júnior; Antônio 

Lopes, Braz Monferdini, Delizete Baptista Pinheiro, Dellamar Antônio Almeida, Getúlio Andrade 

Loureiro, João Teixeira Soares, José Luiz Vial, Leandro César Valbusa Bragato, Levi Alves Pinheiro, 

Tiago Rocha, Tiago dos Santos e Wagner Lucas dos Santos. Havendo número legal, o Senhor 

Presidente declarou aberta a Sessão e iniciou os trabalhos. Seguindo, o Senhor Presidente colocou em 

votação a Ata da Sessão Extraordinária realizada no dia 23 de maio do ano em curso, que foi aprovada 

por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente colocou em votação a Ata da Sessão Ordinária 

realizada no dia 23 de maio do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade. Continuando, o 

Senhor Presidente colocou em votação a Ata da primeira da Sessão Extraordinária realizada no dia 1º 

de junho do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade, o Senhor 

Presidente colocou em votação a Ata da segunda da Sessão Extraordinária realizada no dia 1º de 

junho do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade. Nesse momento, o Senhor Presidente 

solicitou que o Senhor Secretário procedesse com a leitura das matérias constantes do Expediente, 

que foram as seguintes: Decreto Legislativo nº 55/2017, de autoria da Mesa Diretora, que “Aprova 

Realização de Inspeção e Auditoria no Poder Executivo do Município de São Gabriel da Palha”; 

Indicações nº 179 a 187/2017 de autoria dos Senhores Vereadores Leandro Cézar Valbusa Bragato, 

Antônio Lopes, João Teixeira Soares e Tiago Rocha, que através das quais, solicitam providências ao 

Executivo Municipal; Ofício nº 20/2017, do Pregoeiro Oficial do Poder Executivo Municipal, que informa 

que no dia 9 de junho do ano em curso, às 8h (oito horas), ocorrerá o Pregão Presencial nº 17/2017, 

cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches prontos que serão 

oferecidos aos participantes dos eventos do CRAS no decorrer de 2017; Ofício nº 21/2017, do 

Pregoeiro Oficial do Poder Executivo Municipal, que informa que no dia 13 de junho do ano em curso, 

às 13h (treze horas), ocorrerá o Pregão Presencial nº 18/2017, cujo objeto é a aquisição de materiais 

de expediente necessários às diversas oficinas e cursos dos Grupos de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos oferecidos pelo CRAS; Ofício nº 22/2017, do Pregoeiro Oficial do Poder Executivo 

Municipal, que informa que no dia 14 de junho do ano em curso, às 13h (treze horas), ocorrerá o 

Pregão Presencial nº 19/2017, cujo objeto é a aquisição de frutas e verduras para atender ao Abrigo 

Institucional-Abrigo Luz, por um período de seis meses; Ofício nº 23/2017, do Pregoeiro Oficial do 

Poder Executivo Municipal, que informa que no dia 20 de junho do ano em curso, às 13h (treze horas), 
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ocorrerá o Pregão Presencial nº 21/2017, cujo objeto é a aquisição de sacos plásticos para lixo, para 

manutenção dos serviços de varrição de ruas na sede e distritos desta municipalidade; Ofício nº 

24/2017, do Pregoeiro Oficial do Poder Executivo Municipal, que informa que no dia 21 de junho do ano 

em curso, às 13h (treze horas), ocorrerá o Pregão Presencial nº 23/2017, cujo objeto é a contratação 

de empresa para prestação de serviço de coordenação do Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional-PCMSO, para os Servidores do Município de São Gabriel da Palha-ES, em conformidade 

com os ditames da Portaria nº 24, que trata da Norma Regulamentadora nº 7 e Portaria nº 25, que trata 

da Norma Regulamentadora nº 9, da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho-SSST/TEM, para a 

Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha; Ofício nº 138/2017-GAB, da Senhora Prefeita Municipal, 

que encaminha relatório conclusivo produzido pela equipe de transição de Governo; Ofício nº 46/2017, 

da Caixa de Assistência dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha, que encaminha 

balancetes de receita e despesas da referida Caixa, referentes ao mês de abril de 2017. A seguir, não 

havendo mais matérias para serem lidas na presente Sessão, o Senhor Presidente anunciou a Hora da 

Tribuna Livre  e concedeu a palavra ao Pe. Fernando Forza, Pároco de São Gabriel da Palha, que falou 

sobre a criação do Grupo de Acompanhamento Legislativo. Seguindo, o Senhor Presidente concedeu a 

palavra ao Vice-Prefeito Municipal, Senhor Leonardo Luiz Valbusa Bragato, que falou a instalação no 

município, da Escola Móvel do SESI, que aqui ficará instalada, pelo prazo de um ano. Prosseguindo, 

não havendo mais nenhum Munícipe inscrito para falar na Tribuna Livre, o Senhor Presidente anunciou 

a Hora dos Oradores Inscritos e concedeu a palavra ao Vereador Levi Alves Pinheiro, que ao iniciar, 

cumprimentou o Senhor Presidente, membros da Mesa, Senhores Vereadores, Pároco da Igreja 

Católica e demais presentes. Seguindo, parabenizou o Padre Fernando Forzza, pela iniciativa da 

criação do Grupo de Acompanhamento ao Legislativo (GAL), quando destacou a importância do citado 

grupo, para fiscalização do Poder Legislativo. Continuando, falou de uma reunião da Diretoria do 

Hospital “Santa Rita”, onde se fez presente, quando disse, que na referida reunião passou a saber que 

o referido hospital, encontra-se apto a receber verbas oriundas do erário público, momento em que 

destacou a importância da abertura do citado hospital, para atendimento aos munícipes menos 

favorecidos, quando disse que há alguns políticos lutando em prol do Hospital “Santa Rita”. Frisou a 

necessidade de todas as entidades organizadas a lutarem em prol da saúde em nosso Município. 

Finalizando, agradecendo a atenção de todos os presentes. Na sequência, o Senhor Presidente 

concedeu a palavra Vereador Getúlio Andrade Loureiro, que ao iniciar cumprimentou o Senhor 

Presidente, membros da Mesa, Senhores Vereadores e demais presentes. Prosseguindo, disse que 

falaria para todos que estavam assistindo à Sessão ao vivo, via o informativo “Hoje Notícias”, uma 

demonstração de transparência, permitindo àqueles que não puderam se fazer presentes, assistir à 

Sessão, via rede social, um grande avanço. Continuando, disse que quem está representando a 
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sociedade hoje, tem um papel muito importante, que além de fazer é mostrar o que está sendo feito. Na 

oportunidade, lembrou que faz uso das redes sociais, pois é um local de prestação de contas, pois 

devemos prestar contas à população e, que venha para ficar. Dando seguimento, solicitou ao Senhor 

Presidente que adote um aplicativo como ouvidoria, assim por exemplo, a população fotografa um 

problema e, os Vereadores recebem na Casa para solucionar, afinal estamos no século XXI. Nesse 

momento, falou sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente e, arguiu: Será que temos motivos para 

comemorar esse dia? Seguindo, disse que o Espírito Santo agora é o quarto lugar no Brasil em 

desmatamento, será que temos motivos para comemorar? A seguir, disse que na Casa há um 

Vereador Engenheiro Ambiental, o colega Leandro Cézar Valbusa Bragato e está sempre em contato 

com o mesmo, para buscar e criar projetos para a área, afinal o citado colega, tem muito conhecimento 

técnico. A seguir, agradeceu as pessoas que o convidaram para o projeto de salvamento da nascente 

do Córrego São Gabriel e parabenizou o Senhor Arildo, presente ao Plenário, eu tem um projeto de 

reflorestamento e arguiu: Será que teremos água daqui a trinta anos? Na oportunidade, disse que 

tramita na Casa, projeto de lei do IPTU Verde e, espera que o mesmo seja aprovado. Finalizando, 

agradeceu a atenção dos presentes. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra Vereador 

Leandro Cézar Valbusa Bragato, que ao iniciar cumprimentou o Senhor Presidente, membros da 

Mesa, Senhores Vereadores e demais presentes. Prosseguindo, parabenizou o Grupo de 

Acompanhamento ao Legislativo, que em muito ajudará a população gabrielense; e, também os 

produtores rurais pelos reflorestamentos que têm feito. Seguindo, falou de sua viagem à Brasília, 

viagem que foi bancada pelo seu partido, PHS, sem custos para a Casa, e, ficou alojado no 

apartamento funcional do Deputado Federal, Dr. Jorge e já conseguiu emendas com o mesmo, sendo  

que duzentos e cinquenta mil estão empenhados para o esporte e no ano que vem, mais trezentos mil 

para a saúde. Continuando, disse que esteve na Confederação Nacional da Agricultura, que oferece 

cursos gratuitos que já existem em São Gabriel da Palha. Na oportunidade, parabenizou a Diretoria do 

Hospital “Santa Rita”, pois esteve na reunião, bem como, a Deputada Estadual Raquel Lessa, pois 

todos querem o melhor para São Gabriel da Palha. A seguir, falando sobre o Dia Mundial do Meio 

Ambiente, arguiu: O que estamos fazendo pelo meio ambiente? Estamos separando o lixo? Seguindo, 

falou que a Associação dos Catadores de Resíduos (ASCAT), precisa da nossa ajuda, pois separando 

o lixo e colocando-o na rua, no horário correto para ser recolhido, pois com isso, além de ajudar o meio 

ambiente, ajudamos a associação a vender o papelão, por exemplo. Nesse momento disse que procura 

conversar com as pessoas para que elas não descartem resíduos nas ruas, mas sempre nos locais 

corretos. Dando seguimento, disse que todos precisam se unir para ajudar o meio ambiente. 

Finalizando, agradeceu a atenção de todos. Prosseguindo, o Senhor Presidente concedeu a palavra 

Vereador Tiago Rocha, que ao iniciar cumprimentou o Senhor Presidente, membros da Mesa, 
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Senhores Vereadores, e demais presentes. Seguindo, teceu comentários a respeito do sistema de 

cotas para realização de cirurgias eletivas por meio da PPI (Programa Pactuada Integral), momento em 

que solicitou a Secretaria Municipal de Saúde que fosse revisto o contrato celebrado entre Município e 

o Estado, visando a atualização da cota. Frisou, que citada cota é concedida de acordo com a 

população do Município. Nesse momento, o Orador concedeu um aparte ao colega Vereador Wagner 

dos Santos Lucas, que parabenizou o Orador pelo trabalho desenvolvido junto a Secretaria de Saúde 

de Colatina, bem como, sua preocupação para com as cota da PPI (Programa Pactuada Integral). 

Ressaltou então, que se faz necessário ampliar o número a cota do referido Programa, visando ampliar 

o número de consultas e cirurgias seletivas do Município. Retomando a palavra, o Orador falou da 

necessidade de tomar providências urgentes no sentido de aumentar a cota de cirurgias seletivas para 

o Município, demonstrou-se preocupado com o povo que depende de atendimento na saúde pública. 

Frisou que são grandes as dificuldades encontradas, principalmente no que se refere a cirurgias 

seletivas. Finalizando, agradeceu a atenção de todos os presentes. Dando continuidade, o Senhor 

Presidente concedeu a palavra Vereador João Teixeira Soares, que ao iniciar cumprimentou o 

Senhor Presidente, membros da Mesa, Senhores Vereadores e demais presentes. Dando seguimento,  

parabenizou o Padre Fernando Forzza, pelo brilhante trabalho que vem realizando frente à Paróquia 

Arcanjo Gabriel. Continuando, teceu comentários sobre o trabalho desenvolvido pela Associação 

Estiva, que tem buscado junto ao seu quadro de sócios, trabalhar a consciência ecológica, no sentido 

de preservação das matas nativas e nascentes. Frisou, que no assentamento onde mora, iniciou-se 

com sessenta famílias, que adquiriram as terras junto ao Banco Fundiário, e, trabalham em sintonia 

com o meio ambiente. Seguindo, destacou seu trabalho frente à Associação Estiva, bem como, na 

Comunidade Santa Paulina, sempre em busca de melhorias para o Agricultor. Frisou que na função de 

Vereador, estará sempre reivindicando melhorias para o Município. Continuando, agradeceu a 

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, pelo empenho no atendimento aos agricultores da 

Comunidade Santa Paulina, com melhorias nas estradas e construção de caixas secas. A seguir, 

destacou a necessidade de fortalecer a agricultura em nosso Município, por entender que grande parte 

da receita do município é gerada pela agricultura.  Finalizando, agradeceu a de todos os presentes. 

Nesse momento, o Senhor Presidente, concedeu a palavra Vereador Adelino Pinaffo Junior, que ao 

iniciar cumprimentou o Senhor Presidente, membros da Mesa, Senhores Vereadores e demais 

presentes. Dando seguimento, agradeceu publicamente a sociedade organizada presente ao Plenário 

da Câmara Municipal para a presente Sessão e, destacou a importância da participação do povo nas 

Sessões realizadas neste Poder. Ao continuar, falou de sua satisfação com relação ao Hospital “Santa 

Rita”, que juridicamente encontra-se regularizado com sua documentação, podendo desta forma 

receber recursos financeiros do erário público. Frisou a importância do funcionamento do citado 
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hospital, para atender o Município de São Gabriel da Palha e região, com internações e intervenções 

cirúrgicas e, acrescentou que população merece ser atendida, na área de saúde com mais qualidade. 

Seguindo, disse que na Sessão Ordinária próxima passada, foi criticado, por ter comentado sobre a 

viagem de vereadores desta Câmara Municipal à Brasília, justificou que não foi contrário a viagem, 

porém, não concorda com o número de Vereadores que foram na citada viagem. Finalizando, 

agradeceu a atenção de todos os presentes. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra 

Vereador José Luiz Vial, que ao iniciar cumprimentou o Senhor Presidente, membros da Mesa, 

Senhores Vereadores e demais presentes. Seguindo, parabenizou o Pe. Francisco Forzza, por suas 

palavras à Hora da Tribuna Livre e a criação do GAL; e os munícipes que se fazem presentes na 

Sessao. Nesse momento, disse que no mês de abril do corrente ano, apresentou proposta de Emenda 

a Lei Orgânica, propondo a redução do número de Vereadores, ou seja, nove Vereadores, pois 

entende que no momento não há necessidade de treze Vereadores e espera que seus pares 

entendam, pois a economia será grande, um milhão e quatrocentos mil reais em quatro anos com nove 

Vereadores, podendo a Casa assim, ter maior mobilidade. Prosseguindo, agradeceu os Servidores, 

que em muito têm colaborado com os Vereadores, pois a Casa não tem oferecido condições de 

trabalho, o telefone, por exemplo, não funciona há mais de sessenta dias e, reiterou seu pedido de 

compreensão aos colegas para que esses aprovem o Projeto de Emenda a Lei Orgânica, reduzindo o 

número de Vereadores. A seguir, disse que o Governador do Estado deu uma má notícia para os 

Gabrielenses, pois foi mantido o veto ao Projeto de Lei da Deputada Raquel Lessa, que solicitava a 

estadualização da Rodovia ligando São Gabriel da Palha a Águia Branca, hoje estrada de chão, e em 

contato com a Deputada, essa reiterou que usará todos os meios possíveis, para conseguir essa obra. 

Continuando, agradeceu a atual Administração, que tem patrolado as estradas do Município, pois agora 

com a colheita é muito importante. Finalizando, agradeceu a atenção de todos. Neste momento, o 

Senhor Presidente solicitou ao Vice-Presidente Vereador Getúlio Andrade Loureio, que assumisse os 

trabalhos da Mesa para fazer uso da Tribuna. Ao assumir os trabalhos o Presidente em exercício 

concedeu a palavra ao Vereador Tiago dos Santos, que ao iniciar, cumprimentou o Presidente em 

Exercício, Senhores Vereadores, Servidores Públicos e demais presentes. Prosseguindo, parabenizou 

o Pe. Fernando Forzza por suas palavras à Hora da Tribuna Livre e lembrou que as pessoas são mais 

importantes que as coisas. Dando continuidade, parabenizou a Senhora Secretária de Educação e sua 

equipe, pelo trabalho de melhoria da merenda escolar servida aos alunos, que voltou a ser referência 

pela qualidade e quantidade, sem contar que o cardápio é acompanhado por nutricionista, pois num 

passado recente, isso não era visto. Na oportunidade, reiterou seus agradecimentos, pois havia pedido 

isso pessoalmente à Senhora Secretária. A seguir, falou do PEGAS (Programação Estratégica de 

Gerência a Saúde), pois desde 2014, quando ainda era PPI, pôde ser visto, que foi feita de forma 
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inadequada, sem se observar parâmetros, dados, quantidades etc, e, já cobrou o Senhor Secretário de 

Saúde, que levou o problema para a Comissão técnica Intergestora Estadual, para que a antiga PPI 

seja repactuada e providencias já estão tomadas, corrigindo-se assim esse problema e parabenizou o 

Senhor Secretário Municipal de Saúde. Continuando, disse que espera que agora tudo volte ao seu 

normal, pois em 2016 faltou gestão, pois municípios vizinhos fizeram o dever de casa e estão 

conseguindo um grande número de cirurgias. Finalizando, agradeceu a atenção de todos. A seguir, 

retomando a direção dos trabalhos e não havendo mais Oradores Inscritos na presente Sessão, o 

Senhor Presidente suspendeu os trabalhos por quinze minutos conforme determinação regimental. 

Reaberta a Sessão e havendo numero legal, o Senhor Presidente anunciou a Ordem do Dia, que 

constou do seguinte: Requerimento assinado por oito vereadores, que através do qual, solicitaram a 

dispensa de interstícios regimentais, para tramitação e deliberação do Projeto de Decreto Legislativo nº 

55/2017, que após ser votado, foi aprovado por unanimidade. Turno único de discussão e votação 

do Projeto de Decreto Legislativo nº 55/2017, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, que 

“Aprova a Realização de Inspeção e Auditoria no Poder Executivo do Município de São Gabriel da 

Palha”, que após ser discutido e votado, foi aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação 

do Projeto de Lei nº 11/2017, de autoria do Vereador Getúlio Andrade Loureiro, que “Dispõe Sobre o 

Direito ao Aleitamento Materno e dá Outras Providências”, que após ser discutido e votado, foi 

aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação do Projeto de Lei nº 13/2017, de autoria 

do Vereador Tiago dos Santos, que “Dispõe Sobre a Exploração da Atividade Recreativa por Meio de 

Veículos Automotores e Rebocáveis Caracterizados e Conhecidos por “Trenzinho/Carreta da Alegria” 

no Município de São Gabriel da Palha”, que após ser discutido e votado, foi aprovado por oito votos 

favoráveis e quatro contrários. A seguir, não havendo mais matérias a serem discutidas nem votadas, o 

Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos e convidou todos os Senhores Vereadores, para a 

próxima Sessão Ordinária que se realizará no dia 20 de junho do ano em curso, de acordo com o 

calendário oficial de Sessões Ordinárias. E para constar, eu Secretário, registrei a presente Ata, que 

depois de aprovada será assinada. São Gabriel da Palha, seis de junho de dois mil e dezessete.  

 


